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Resumo 

O presente estudo discute a percepção de estudantes 

sobre o uso de metodologias ativas para o 

desenvolvimento da vocação empreendedora. Através 

desta pesquisa, observou-se que o ensino de 

empreendedorismo deve ser tema transversal em todas 

as disciplinas de um curso. Estes por sua vez devem 

possuir a intenção de incentivar a formação de 

profissionais inovadores e capazes de melhorar as 

demandas da sociedade. 

Introdução  

É possível perceber que cada indivíduo aprende um 

determinado assunto de forma pessoal. A proposta desta 

pesquisa é perceber as preferencias ou não dos alunos 

quanto a aprendizagem. Neste sentido, entende-se que 

o acesso ao conhecimento, antigamente, era limitado. 

Nos dias atuais percebe-se que os professores já não 

são os únicos detentores do conhecimento. Dentro deste 

contexto, foram realizadas pesquisas teóricas e 

entrevistas com os alunos através da técnica de 

complemento de frase. Por fim, foram realizadas 

algumas reflexões interessantes para a proposta desta 

investigação. 

Material e Métodos 

Iniciou-se com uma pesquisa bibliográfica afim de 

buscar o termo “Metodologias Ativas” e perceber em 

quais áreas estava empregado, portanto a área da 

saúde é a mais ativa neste quesito. Logo após realizou-

se a imersão teórica, buscando em artigos, livros e sites 

sobre o assunto. A técnica empregada para a referida 

pesquisa foi a de complemento de frase. Nesta, os 

respondentes continuavam a afirmativa proposta com o 

primeiro pensamento que lhes viesse à mente. Feito 

isto, foram realizadas as discussões e comparações 

entre as respostas e a teoria para a melhor 

compreensão. 

Resultados e Discussão 

A utilização das metodologias ativas e instrumentos 

inovadores no ensino foram vistos pelos estudantes 

como favoráveis ao desenvolvimento da vocação 

empreendedora. Porém, nota-se que necessitam ser 

adotados com o objetivo de promover iniciativas, a 

cultura de inovação e demais competências necessárias 

tanto para o empreendedor quanto para o 

intraempreendedor. 

 

 

Conclusão ou Conclusões 

Ficou evidente que o ensino destas metodologias deve 

ser transversal em todos os cursos e não somente em 

algumas disciplinas, como empreendedorismo. Os 

alunos acreditam que tais práticas são favoráveis, 

porém muitos desconhecem estes termos e ainda não se 

sentem felizes com a velha prática da exposição central 

do professor. Os espaços makers, aulas em que os 

alunos estejam engajados a arriscar tornam-se atrativas 

e desenvolvem a percepção dos estudantes. Por outro 

viés as aulas com excesso de slides, cansativas e 

monótonas tornam os indivíduos desmotivados ao que 

está sendo proposto, não desenvolvendo atitudes 

empreendedoras no alunos. Por fim, recomenda-se que 

para estudos vindouros sejam feitas aplicações de 

questionários em outras instituições e localidades afim 

de tornar a pesquisa mais robusta e entender melhor 

sobre a educação que realmente gera frutos de forma 

efetiva. 
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